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øVODPL\HWLQ NDEXO HGLOPHVL\OH ELUOLNWH 7UN ER\ODUÕ øVODPL\HW¶H LOLúNLQ oRN
VD\ÕGDGLQLNDYUDPODNDUúÕODúPÕúODUGÕU.XWDGJX%LOLJ'LYkQ/JkWL¶W7UNJLELLON
LVODPL G|QHP HVHUOHULQGH GLQL NDYUDPODUD LOLúNLQ $UDSoD WHUPLQRORMLQLQ E\N
|OoGH7UNoHOHúWLUPH\ROXQDJLGLOGL÷LQLJ|UPHNWH\L]$\QÕoDED.XU¶DQWHUFPHOHUL
YHGL÷HUHVHUOHUGHGHJ|UOPHNWHGLU7UNoHGHYDURODQED\DWLrLXjDQWDSXJYE
V|]FNOHU VÕUDVÕ\OD NDGtP UDEE ~¬GLU LE¬GHW WHULPOHULQH NDUúÕOÕN RODUDN
NXOODQÕOPÕúODUGÕU %LOLQGL÷L JLEL ;,9;9 \]\ÕOODUGDQ VRQUD EX 7UNoHOHúWLUPH
oDEDVÕQGDQYD]JHoLOPLú]DPDQODWPGHQ$UDSoDYH)DUVoDWHULPOHUHG|QOPúWU
%X\D]ÕGD.XWDGJX%LOLJ'LYkQ/JkWL¶W7UNYH$WHEHW¶O+DND\ÕNDGOÕHVHUOHUGH
JHoHQNLPLGLQLWHULPOHULQFHOHPHNRQXVX\DSÕOPÕúWÕU

:LWK WKH DGRSWLRQ RI WKH ,VODP 7XUNLVK WULEHV KDYH HQFRXQWHUHG PDQ\
UHOLJLRXVFRQFHSWVSHUWDLQLQJWR,VODP,WFDQEHREVHUYHGWKDWLQWKHHDUO\,VODPLF
ZRUNV VXFK DV .XWDGJX %LOLJ DQG 'LYkQ /XJkWL¶W7UN $UDELF WHUPLQRORJ\
LQYROYLQJ UHOLJLRXV FRQFHSWV ZHUH 7XUNLILHG 7KH VDPH HIIRUW FDQ DOVR EH VHHQ LQ
WUDQVODWLRQV RI .RUDQ DQG VRPH RWKHU ZRUNV 7XUNLVK ZRUGV RI ED\DW LGL XƥDQ
WDSXJ KDG EHHQ XVHG WR FRUUHVSRQG WKH IROORZLQJ WHUPV UHVSHFWLYHO\ ƷDGƯP UDEE
 %X \D]ÕQÕQ |]HWL <ÕOGÕ] 7HNQLN hQLYHUVLWHVL )HQ(GHEL\DW )DN
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ƷƗGLULEƗGHWWHUPV$VLWLVNQRZQDIWHUWKH;,9;9FHQWXULHVWKRVH7XUNLILFDWLRQ
HIIRUWV KDG EHHQ DEDQGRQHGDQG LQ WLPHDIXOO UHWXUQ WR$UDELF DQG 3HUVLDQ WHUPV
UHDOL]HG,QWKLVDUWLFOHVRPHUHOLJLRXVWHUPVH[LVWLQJLQWKH:RUNVFDOOHG.XWDGJX
%LOLJ'LYkQ/XJkWL¶W7UNDQG$WDEHW¶O+DND\ÕNDUHEHLQJVWXGLHG

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte, yeni bir inanç
sistemi benimsenmiş ve bu yeni inanç sistemi büyük bir kültür değişimini de
beraberinde getirmiştir. İslamiyet’ten önce Türk kavimleri arasında yaygın
olan Şamanist inanışlar, Budizm; Maniheizm, daha sınırlı bir yayılma
alanına sahip Hristiyanlık vb. din ve inanışların yerini Müslümanlık almış,
doğal olarak da eski inanışlara ait kavramların yerini islami kavra
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Müslümanlık da kişinin tüm yaşamını, yaşayış biçimini düzenlediği gibi
toplumsal alanda da birçok düzenleme ve yaptırımları ön gören bir din
olarak, kabul gördüğü toplumlarda derin kültürel değişimlere neden
olmuştur.
Bir diğer etken, kabul edilen yeni bir din, tutunup yaygınlaşarak
kökleşebilmek için, kendinden önceki inanışları reddetmek durumundadır.
Dolayısıyla eski inanışlara ilişkin kavramların toplum yaşamından
çıkmasıyla birlikte bunlara ilişkin terimler de unutulur. Yeni inanış yeni
kavramları ve bu kavramları karşılayan terminolojiyi de birlikte getirir. Bu
nedenle İslam kültürü içerisinde meydana getirilen eserlerde de eski
inanışlara ilişkin kavramların yerini İslami kavramlar almış, eski inanışlara
ilişkin kavramlar toplum yaşamından çıktığı için bunları karşılayan terimler
de unutulmuştur.
Türkçe’nin tarihsel metinlerinde geçen, inanışlara ilişkin terimler
üzerine kapsamlı bir araştırma günümüze dek yapılmamıştır. Bu alana ilişkin
terimler üzerine, Saadet Çağatay’ın iki yazısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki
7UNoH'LQL7DELUOHU (Necati Lugal Armağanı, Türk Tarih Kurumu, Ankara
1968, s.191-198) başlığı ile tarihsel dönemlerde bu alanda kullanılan
terimlerin bir bölümünü irdeler. Bu yazıda WHƾUL LGL XjDQ oDODE ED\DW
terimleri ile, VDYoÕ HOoL \DODYDo NLUW KDNLNDW NLUWJQo LQDQo  v.b.
sözcükleri üzerinde durulmuş, bunların tarihsel metinlerdeki kullanımları
verilmiştir.
Çağatay’ın ikinci araştırması ise, 'LYkQ /JkWL¶W7UN¶WH øQDQoOD
øOJLOL 6|]OHU başlığını taşıyan bir bildiridir (Türk Dili Kurultayı, Türk Dil
Kurumu, Bilimsel Bildiriler, 1972, s. 385-391). Yazının başlığından da
anlaşıldığı gibi bu bildiride, yalnızca DLT’de yer alan WHƾUL QRP WR\ÕQ
dLQ  EXUzDQ \NQ H÷LOPHN VHFGH HWPHN  NLUW JHUoHN EX\DQ
VHYDS  \XOX÷ ILG\H NHIDUHW terimleri ile eski dinlerden kalma terimler
olarak nitelendirilen \DjÕú DGDN NXUEDQ  \D GD \D÷PXU \D÷GÕUPDN YH
GXUGXUPDN LoLQ NXOODQÕODQ VLKLUOL WDú  \HN LoNHN úH\WDQ sözcükler
incelenmiştir.
Karahanlı dönemi eserlerinde inanca ilişkin terimlerde, İslami
kavramların doğrudan Arapça karşılıklarının alınmadığı, bunların Türkçe
sözcüklerle karşılanmaya çalışıldığı dikkati çekmektedir. Nitekim inançla
ilgili kavramları Türkçe ile karşılama çabası XI. yüzyıl eserleri olan Divânü
Lügâti’t-Türk ve Kutadgu Bilig’de daha belirgin iken bunlardan çok zaman
sonra yazılmış Atebetü’l-Hakayık’ta bu kaygının fazla güdülmediği, Arapça
terimlere daha çok yer verildiği görülmektedir. Bilindiği gibi daha sonraki
dönemlerde ise bu Türkçeleştirme çabası tümden bir yana bırakılmış İslami
kavramların tümü için Arapça ya da Farsça karşılıklar kullanılmıştır.
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Dönemin metinlerinde geçen inançla ilgili terimler üç ana gruba
ayrılabilir:
ü ü

Ö
ü ü

ü ü
İslamiyet öncesi inançlara ilişkin terimlerin sayısı fazla değildir.
Yukarıda da belirtildiği gibi Müslümanlıkla birlikte eski din ve inanışlara
ilişkin kavramlar toplum yaşamından çıkmış ya da İslami bir görünüme
bürünerek biçim değiştirmiştir. Dolayısıyla İslamiyet öncesi inanışlara ait
birçok terim, İslami metinlerinde artık yer almamaktadır.

ü ü

Ö

ú
.XWVDOOÕN L\L WDOLK LNEDO gibi geniş bir anlam çerçevesine
sahip bu sözcük Karahanlı dönemi metinlerinde de çok yaygındır ~XWDG
NXWOX HW) ve ~XWOXj  NXWOX WDOLKOL X÷XUOX NXWVDO verileri de ~XW
sözcüğünden türetilmişlerdir. DLT’de bu sözcük için yapılan tanım
.XWOXOXN GHYOHW %X V|]GHQ DOÕQDUDN µNXWOXj¶ GHQLU , biçimindedir.
Eserde PHNHOVH~XWNHOLU X÷XU  , DQXƾ~XWÕXoGÕRQXQLNEDOLJLWWL ,
  ³~XW~ÕZÕjEûUVHLGLP~XOÕƾDNQGHLúL\NVHEHQ\R~DUDjDU (I. 320)
7DQUÕPNXOXQDNXWOXOXNYHULUVHLúLJQGHQJQH\NVHOLU)benzeri örnekler
verilerek sözcüğün farklı kullanımlarına yer verilmiştir. ~XWsözcüğü KB’de
NXWVDOOÕN L\L WDOLK X÷XU LNEDO ve GHYOHW anlamlarıyla çok sık kullanılan bir
sözcüktür. Bu eserin temel kişilerinden Aytoldı, NXW¶u sembolize eder.
ú Kutsal, kutlu, anlamındaki bu sözcük ı- (göndermek,
salmak eyleminden türetilmiştir. Türkçenin ilk metinlerinden beri Õ ve ÕG
olmak üzere iki biçimi bulunan bu eylem oldukça yaygındır. Clauson ÕGXN
sözcüğünü ÕGeyleminden XN ekiyle türetilmiş olarak izah etmekte ve ÕGX~
~XW terimini ise “the sacred favour of heaven” (tanrının gizli lütfü) (EDPT s.
46) biçiminde anlamlandırmaktadır. Eylemin göndermek anlamından yola
çıktığımızda, kutsallık niteliğinin, Tanrı tarafından gönderilmiş olması
düşüncesinden kaynaklandığı açıktır. Kaşgarlı’da ÕGX~sözcüğü için yapılan
tanım şöyledir:´.XWOXYHPEDUHNRODQKHUQHVQH%ÕUDNÕODQKD\YDQDEXDG
YHULOLU%XKD\YDQD\NYXUXOPD]VWVD÷ÕOPD]\QNÕUNÕOPD]VDKLELQLQ
\DSWÕ÷ÕELUDGDNLoLQVDNODQÕU´ (I. 65). Adanmış hayvanın özgür bırakılması,
ona yük vurulmaması Tanrıyla ilişkiden dolayı ona kutsallık atfedilmesinden
kaynaklanmaktadır.
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~XW ve ÕGX~ sözcüklerini J|QGHULOPLú NXWVDOOÕN anlamıyla ÕGÕNXW
ÕGXN NXW biçiminde hükümdarlar unvan olarak kullanmışlardır.
Hükümdarların böyle kutsal bir kavramı unvan olarak almaları
egemenliklerine tanrısal bir dayanak bulma amacından kaynaklanır. Mutlak
yönetimlerin hemen hepsinde, yönetim misyonunu Tanrı’dan almış oldukları
iddiası vardır. Burada da hükümdar kendini 7DQUÕ WDUDIÕQGDQ J|QGHULOPLú
NXWVDOOÕN olarak nitelendirmektedir. Kutadgu Bilig yazarı Yusuf Has Hacib,
eserinin kişilerini tanıtımında hükümdar ~XW¶u sembolize eden Aytoldıyı
şöyle nitelemektedir:
Basa aydım amdı bu Aytoldı’nı
Anıŋdın yaruyur ıduú úut küni (354)
6RQUDEX$\WROGÕ¶\ÕV|\OHGLPNXWVDOOÕN>ÕGX~~XW@JQHúLRQGDQÕúÕN
YHULU  Eserde hükümdarın hükümdarlık sürmesi için gereksinim duyduğu
NXWu Ay
=ldı sem
M
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ùDUDELoPHER]JXQFXOX÷DNDWÕOPDX]DNGXU]LQDNÕOPDNDUDIDVÕN
RODUDN QLWHOHQGLULOPH %X LNL KX\GDQ ÕGXN ~XW NDoDU R GD NLúL\H \RNVXOOXN
\ROXQXDoDU 
Ebulgazi Bahadır Han’ın “Şecere-i Türk” adlı eserinde Uygurlar
konusunda Uygur hanları üzerine şu bilgiler verilmektedir:
..DQGÕQVRƾWD~ÕELU8\JXUEROGÕRQX\jXUjDKHUNLPW|UHEROVD(O
(WOHU WûGLOHU 7R~X] ¹\jXUjD KHP NLP W|UH EROVD .O (UNLQ WûGLOHU .|S
\ÕOODUW|UHOHUQLƾDWODUÕQÕúXQGD~GûUOHUHUGLYHDQGÕQVRƾKHUNLPW|UHEROVD
DƾD ÕGL~XW WûGLOHU ,GÕQÕƾ PDqQ¬VÕ EDUoD ELOLUVL] \LEHUGL WûPHN
EROXU«FDQQÕ UN zDO~Õ ~XW GûU %LU NLúLJH D\WXUODU NLP DWÕQ YH\D RQÕƾ
~XWOÕ EROVXQ FDQOÕ EROVXQ WûPHN EROXU«ÕGL~XW \DqQu EDUoD zDO~ FDQÕQÕ
\LEHUJHQWXUXUWûPHNEROXU´∗
Yukarıdaki metinde asıl önemli olan Uygur Hanlarının bir süre sonra
ıdıúut unvanını kullanmalarının belirtilmesidir. Belirli bir süre geçip
egemenlikleri genişleyerek kurumsallaşınca, bu egemenliğin kaynağının
tanrısal olduğunu anlatan bir unvan kullanmaları dikkat çekicidir. Metinde
bu unvanın anlamına getirilen yorum elbette doğru değildir.

ü ü
Bu gruba giren terimler Budizm ile Şamanist inanışlardan kalma,
değişik dillerden Türkçeye girmiş ve Türkçeleşmiş sözcüklerdir. Bunlardan
cennet, cehennem, günah, sevap, tanrı gibi kavramlar daha eski dinlerde de
bulunan kavramlardır. İslamiyetle birlikte bu kavramlar az çok değişiklik
göstermekle birlikte, Müslümanlıktan önce, Türkçedeki karşılıklarıyla aynen
devam etmişlerdir. Bunların içinde bazıları uzun süre dilde varlıklarını
sürdürdükten sonra unutularak yerlerini Arapça karşılıklara bırakmışlardır.
Bu gruptaki terimlerden yalnızca WHƾUL sözcüğü WDQUÕ biçimiyle günümüzde
de varlığını sürdürmüştür. Az sayıdaki bu terimlerin başlıcaları şunlardır:
: Araştırıcıların genellikle kökenini belirleyemedikleri bu
sözcük, Türkçe’nin en eski metinlerinden günümüze dek yaygın olarak
kullanıla gelmiştir. Eski Türkçede DOODKVDKLS HIHQGLJ|N\] anlamlarına
sahip bu terim zamanla DOODK sözcüğü ile eş anlamlı bir nitelik kazanmıştır.
DLT ve KB, AH’ta DOODK sözcüğü hiç geçmemekte bunun yerine tHƾUL terimi
kullanılmaktadır. DLT’de, WHƾUL söcüğünden türetilen WHƾULJHQ > 7DQUÕ¶\D
WDSÕQDQELOJLQELOJLQNLPVH (III. S.377, 389)]terimi de bulunmaktadır
(<Sansk. Punya,>buyan( EDPT, 386) > muyan) Sanskrit
kökenli Türkçeleşmiş bu sözcük Uygur metinlerinde buyan biçimindedir.
∗

Zühal Ölmez: Şecere-i Türk’e Göre Moğol Beyleri, İstanbul 2003, s. 34-35.
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DLT ve KB’de PX\DQ ve PX\DQOÕ~ biçimlerinde kullanılmıştır. Bu sözcük
AH’ta da yer almamaktadır.
à (<sogd. EDPT s.503) Eski Türkçe döneminden beri
yaygın olarak kullanılan, FHKHQQHP anlamındaki bu terim Osmanlı
metinlerinde de DPX biçimiyle kullanılmış daha sonra cehennem sözcüğüne
yerini bırakarak unutulmuştur. Bu terim AH’de geçmemektedir.
ç ú
ò (<Sogd. uştmaò EDPT s.257). Bu terim de Eski
Türkçe metinlerde de FHQQHW anlamında kullanılan bir sözcüktür. KB’de hem
XúWPDz hem de XoPDN biçimleriyle kullanılmıştır. DLT’te yalnızca XoPDN
biçimi bulunmaktadır. AH’de bu sözcük de yer almamaktadır. Bu terim de
Osmanlı metinlerinde uçmak biçimiyle yaygın olarak kullanılmış, daha sonra
cennet sözcüğünün yaygınlaşmasıyla unutulmuştur.
ç
Şeytan anlamındaki bu iki sözcüğün her biri yalnız
başına kullanıldıkları gibi sıkça ikileme olarak da kullanılmaktadırlar.
Kökenleri konusunda kesin bir açıklama yapılamamaktadır. (bkz. EDPTs.
24, 910)

ò
Buda karşılığında kullanılan bu sözcüğün Clauson
Çince’den geldiğini belirtmektedir (EDPT. s. 360). G. Doerfer, sözcüğün
temel anlamının Buda olduğunu, zamanla Budis hatta Maniheist rahiplerin
tümüne buròan dendiğini belirterek, kökenini Sanskrt. *bud, > Çin. *bur >
Türkçe òan (efendi) sözcüğü ile birleşerek buròan biçimini aldığını
belirtmektedir (TMEN, 2. 732). Kutadgu Bilig’de Buda anlamıyla yalnızca
bir yerde, %XGD¶QÕQKH\NHOLSXW anlamıyla geçmektedir:
Evin barúın örte sıġıl buròanın
Anıŋ ornı mescid cemaèat úılıŋ (5486)
(YLQL EDUNÕQÕ DWHúH YHU SXWXQX NÕU RQXQ \HULQH PHVFLG FHPDDW
\DS 
Şaman anlamındaki bu sözcük DLT ve KB’de kahin,
büyücü, mistik güçleriyle hastalıkları iyileştirici olarak kullanılmaktadır.
Gelecekten haber verme ve çeşitli hastalıkları iyileştirme Şamanların
işlevleri arasında olmakla birlikte, farklı görünümlerle günümüzde de
varlığını sürdürmektedir. Kutadgu Bilig’de geçtiği dört beyitte bu, hastalık
iyileştirici işleviyle yer almaktadır:
Kerek tut otaçı kerek erse kam
Ölüglike hergiz asıġ úılmaz em (1065)
*HUHN KHNLP WXW JHUHNVH úDPDQ |OPO\H LODo DVOD \DUDU
VD÷ODPD]). Görüldüğü gibi burada hekimin seçeneği olarak
değerlendirimektedir.
Bu suúluú ig ol bir otı yok emi
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Anı emleyümez bu dünya úamı (2002)
%X FLPULOLN WHGDYLVL LODFÕ ROPD\DQ ELU KDVWDOÕNWÕU GQ\DQÕQ
ùDPDQODUÕ>KHNLPOHUL@WRSODQVDWHGDYLHGHPH] 
Úamuġ igke ot ol emi belgülüg
Ol ig emlegüçi úamı belgülüg (3873)
(+HU KDVWDOÕ÷ÕQ ELU LODFÕ YH oDUHVL YDUGÕU EX KDVWDOÕ÷Õ WHGDYL HGHQ
NDPGDbulunur -Arat-)
Seniŋde turur kör bularnıŋ emi
Otaġıl daru birle bolġıl úamı (5244)
%DN EXQODUÕQ LODFÕ VHQGHGLU LODoOD EXQODUÕ WHGDYL HW úDPDQÕ
>KHNLPL@RO). Bu üç beyitte ise ilaçla tedavi yapan bir hekim anlamındadır.
6(<Çince
EDPT 569) Budist rahibi anlamındaki bu
sözcüğün kökeni Çincedir.

ü ü
Aşağıda örneklerini verdiğimiz Müslümanlığa ilişkin kavramları
karşılamak üzere kullanılan terimlerin tümü, Türkçe’de İslâmiyet’ten önce
başka başka anlamları olan sözcüklerdir. Müslümanlıkla ilgili kavramları
karşılamak üzere bir dinsel terim olarak yeni bir anlam kazanmış olmakla
birlikte, bu sözcükler asıl anlamlarını da korumuşlardır. Bu terimlerin tümü,
Türkçe metinlerde uzun süre kullanıldıktan sonra zamanla Arapça
karşılıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte, İslâmiyet’le birlikte edindikleri bu
dinsel terim anlamlarını yitirmiş asıl anlamlarında kullanımlarını ise
sürdürmüşlerdir.
: (<u-àan) <DSDELOPHN JF \HWPHN PXNWHGLU ROPDN
anlamındaki u- eyleminden ±JDQ ortaç ekiyle türetilen bu sözcük, \DSDELOHQ
JF\HWHQ anlamıyla, Arapça ~¬GLU sözcüğünü karşılamaktadır.
(VNLanlamındaki bu sözcük tanrının Arapça ~DGuP (eski)
kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır.
ê Türkçede eskiden beri sahip, efendi anlamındaki bu sözcük
tanrının UDEE (sahip, efendi) sıfatı için kullanılmıştır. Karahanlı dönemi
metinlerinde her iki anlamında da çok yaygın bir kullanımı vardır. Daha
sonraki dönemlerde UDEE anlamı unutulmuş, VDKLSanlamında ise ige, iye, i-e
biçimlerinde kullanılmaya devam etmiştir. (bkz. EDPT. s.41). Clauson
Osmanlıcadaki is sözcüğünün de bu sözcükle aynı kökenden olduğunu
belirtir.
ç Resul, peygamber. Türkçede HOoLanlamındaki bu sözcük
Allahın elçisi anlamındaki Arapça resul (gönderilmiş) sözcüğünün karşılığı
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olarak kullanılmıştır. DLT ve KB’de yaygın olan bu sözcük AH’da
kullanılmamaktadır.
ç Asıl anlamı sözcü, elçi olan bu sözcük nebi, peygamber
anlamlarını kazanmıştır. Türkçede sözcü ELULQLQ V|]Q LOHWHQ anlamındaki
bu sözcük, daha çok Arapçadaki QHEu kavramının karşılığı olarak
kullanılmıştır. AH’de bu sözcük de yar almamaktadır. DLT’de
ç ’nın
peygamber anlamı bulunmamakdadır. DLT’de şu bilgiler verilmektedir:
sawKDEHUOHUVDOÕNODUEXUDGDQDOÕQDUDNHOoL\H VDZoÕGHQLUdQN
HOoL ELUWDNÕP KDEHUOHU V|\OHU YH \D]ÕODQ úH\L HULúWLULU 6DZoÕ JYH\LOHU
ND\ÕQODU GQUOHU DUDVÕQGD JHOLS JLGHQ HOoLOLN \DSDQ NLúL dQN VDZoÕ
\XNDUÕGD V|\OHQGL÷L ]HUH RQXQ V|]Q EXQD EXQXQ V|]Q RQD DQODWÕU
,,, VDZoÕHOoL%XKÕVÕPYHGQUDUDVÕQGD\D]ÕLOHJLGLSJHOHQNLúLGLU
,,, 
.%¶GH LVH VDZoÕ V|]F÷ JHoWL÷L  \HUGH GH \DOQÕ]FD SH\JDPEHU
DQODPÕQGDNXOODQÕOPÕúHOoLDQODPÕ\ODKLo\HUDOPDPÕúWÕU.
İbadet. Bilindiği gibi tap- eylemi Türkçe’de hizmet etmek,
birine hizmet etmek anlamına gelir. Bu eylemden türetilen WDSXj KL]PHW 
WDSXjoÕ KL]PHWoL anlamındadır. İbadetin tanrıya hizmet olarak kabul
edilmesi nedeniyle İslamiyetle birlikte bu sözcükler eski anlamlarını
korumakla birlikte WDS LEDGHW HW  WDSXj LEDGHW anlamlarını
kazanmışlardır. Semantik olarak aradaki fark qLEDGHW sözcüğünün qDEG NXO
kökünden türetilmesine karşılık, WDSXj sözcüğünün hizmet etmek
anlamındaki eylemden türemiş olmasıdır.
ç
ú Müslüman. DLT’de Uygurlar ve diğer Müslüman
olmayanların Müslümanlara çomak dediklerini belirtilmektedir, (I. s.381).
Clauson sözcüğün kökenini sopa anlamındaki çomakla birleştirmekte,
değişik kaynaklardaki kullanımlarını vermektedir (EDPT s. 422). KB’de
yalnızca bir yerde geçmektedir:
Bu munça isinmek azu ùumlımaú
Tilek iki boldı ay ersig çomaú (4701).
(\ \L÷LW 0VOPDQ VÕFDNWD ÕVÕQDFDN VÕFD÷Õ oHNHFHN VR÷XNWD
ú\HFHNVLQVRQXoWDLNLGLOH÷LQHHUHFHNVLQ

à *QDK ve JQDKNkU anlamında kullanılan bu
sözcükler, \D] KDWD HWPHN NXVXU LúOHPHN anlamındaki eylemden
türetilmişlerdir. Türkçe’de eş adlı üç yaz- eylemi bulunmaktadır. Clauson
bunları üç ayrı sözcük olarak şöyle sıralamaktadır: \D] yaymak, çözmek;
2 \D] \D] yanılmak, hata etmek, kusur işlemek;  \D] yazı yazmak.
(EDPT 983-984).
İslamiyet öncesi dönemde \D] eylemi \DQÕOPDN KDWD HWPHN
bundan türetilen \D]XN (suç), \D]X~OXƥ (suçlu) anlamında yaygın olarak
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kullanılmışlardır. İslamiyetle birlikte bu sözcüklerden
(JQDK LúOH ,
\D]X~ (JQDK), \D]X~OXƥ JQDKNkU anlamlarını da kazanmışlardır. DLT’te
³RO \D]X~ÕƾD |NQGL´ R JQDKÕQD SLúPDQ ROGX ,  DQXƾ \D]X~ÕQ
HUWUGL´ 2QXQ JQDKÕQGDQ YD]JHoWL ,   ³2W WWV] EROPDV <LJLW
\D]X~VX]EROPDV´$WHúGXPDQVÕ]JHQoJQDKVÕ]ROPD] , ³%XEHJRO
\D]X~NHoUJHQ´%XVXoED÷ÕúOD\DQEH\GLU (I. 521) kullanımları sözcüğün
her iki anlamını da göstermektedir. <D]X~ \D]X~OXƥ sözcükleri her iki
anlamlarıyla, KB ve AH’ta da yaygındır.
ü ü > ü ü ç: Secde etmek, namaz. Türkçede \NQ eylemi
H÷LOPHN ELULQLQ |QQGH VD\JÕ DPDFÕ\OD H÷LOPHN anlamlarına gelir.
İslamiyet’le birlikte bu eylem secde anlamını kazanmış, bundan türetilen
\NQo sözcüğüne QDPD] anlamı verilerek \NQo \NQ kullanımını ise
³WHƾUL¶NH\NQo\NQGL´7DQUÕ¶\DQDPD]NÕOGÕ³ROEHJNH\NQo\NQGL´
2 EH\LQ |QQGH EDúÕQÕ H÷GL (III. s. 375) açıklamasıyla hem QDPD] hem de
ELULQH VHFGH HWPHN anlamları belirtilmiştir. DLT’de bu terimlere ilşkin
ayrıca şu kullanımlar verilmektedir:
³RO \NQo ûWGL´ 2 QDPD] NÕOGÕ (I. 171); 1LWHNLP DGDP QDPD]
NÕOGÕ÷Õ ]DPDQ “er yükünç Ćtdi” GHUOHU (II 25); ³~XO WHƾUL¶JH \NGL´ .XO
7DQUÕ¶\DVHFGHHWWL³7R\ÕQ%XUzDQ¶~D\NQGL´5DKLSSXWDVHFGHHWWL³2O
PDƾD\NQGL´2EDQDER\XQH÷GL (III. s. 84).
ú
Salavat, dua. Türkçe’deki DO~D (öğmek, yüceltmek)
eyleminden ±ú ekiyle türetilen bu sözcük, İslam öncesi metinlerde de
yaygındır. DO~D DO~Õú sözcüklerinin karşıtları ~DUƥD ve ~DUƥÕú
sözcükleridir. İslamiyetle birlikte dua, had ü sena anlamlarını da kazanmıştır.
Zamanla bu dinsel terim niteliğini yitirerek günümüzde yalnızca bir takdir
anlamındaki tezahürat biçiminin adı olmuştur. Eski metinlerdeki
kullanımlarına Clauson, ayrıntılı örnekler vermiştir (EDPT s.137).
ú
Beddua, lanet. ~DUƥD eyleminden ±ú ekiyle türetilmiştir.
DLT’te ~DUƥD lanet HWPHN EHGGXD HWPHN (I.284, III. 290); eyleminden
türetilen ~DUƥÕúODQHWEHGGXDLOHQPH(I. 274, 461 ); ~DUƥD~ ODQHW (II. 288);
~DUƥDQNHQGLQHODQHWHWPHN (II. 249); ~DUƥDú (II. 220), ~DUƥDW (II. 338)
sözcükleri sıralanmıştır. EDPT’de úarġış ve úarġa- sözcüklerinin değişik
metinlerdeki kullanımlarına ilişkin geniş örnekler verilmiştir (s.654-655).
KB’de DO~Õú ve ~DUƥÕú sözcüklerinin GXD ve EHGGXD anlamlarına
aşağıdaki beyit güzel bir örnektir:
Kişi edgü atın kör alúış bulur
Atıúmış Ćsiz ölse úarġış bulur (246)
øQVDQ L\L ELU DG \DSPDNOD GXD DOÕU DGÕ N|W RODUDN \D\ÕOPÕú NLúL
|OVHODQHWHGLOLU 
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Karahanlı dönemi metinlerinde inanca ilişkin olarak kullanılan
terimler burada ele aldıklarımızdan ibaret değildir. Bu metinlerde genel bir
yaklaşım olan İslamiyet’le ilgili kavramların olabildiğince Türkçe
sözcüklerle karşılama çabası, daha sonraki dönemin eserlerinde de
görülmektedir. Ancak bu Türkçe terimlerin yerini zamanla Arapça
karşılıkların aldığı da bilinen bir gerçektir. Karahanlı dönemine ait üç önemli
eserde geçen İslamiyet’e ilişkin Arapça terimlerin sayısı Divânü Lügâti’tTürk ve Kutadgu Bilig’de oldukça düşükken daha sonraki tarihlerde yazılmış
Atebetü’l-Hakayık’ta bu sayı oldukça yükselmiştir. Zamanla Arapça
terimleri tercih etme eğilimi, yazılış tarihlerine paralel olarak bu eserlerde de
görülmektedir.

Ç

I

AH= Reşit Rahmeti Arat: Atebetü’l-Hakayık, Türk Dil Kurumu, 1951.
DLT= Besim Atalay: Divânü Lügat-it-Türk Tercümesi, I.-IV, Türk Dil
Kurumu 1939-1941.
EDPT= Sir Gerard Clauson: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth
Central Turkish, Oxford, 1972.
KB= Reşit Rahmeti Arat: Kutdagu Bilig, I. Metin, Türk Dil Kurumu 1947;
II. Tercüme, Türk Tarih Kurumu, 1957; İndeks (Yayıma
Hazırlayanlar: Kemal Eraslan, Osman. F. Sertkaya, Nuri Yüce),
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1979.
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